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براى ما، اند
شمندان، تفكّر دربارهÏ معناى زندگى بر حَسَب نظر
ـه�هاى فلسفى 
ا د
نى امرى
را
ج و مـعمـول است. البـته من هم از همـ2ن نظر
ه�ها شـروع مى�كنم، امـا به عنوان راهى به آن�چه
ممكن است جنبه�هاى اسطوره�اى، جتربى، اخالقى، اجتمـاعى و مادىِ ا
ن مفهوم به حساب آ
د.
واقعـ2ت ا
ن است كه درست همـان�طور كه اد
ان، و به طر
ق اولـى، ا
دئولوژى�هاى حتقّق 
افـته،

مانند انواع مل2ّت�گرا
ى�ها، پ2چ2ده و بغرجن�اند، و
ژگى�هاى معناى زندگى ن2ز چن2ن است.
نخست به نظر مى�رسد كه مردم معمـوالً با توجه به جا
گاهشان در نظام اش2ا به معناى زندگى
مى�اند
شند؛ و ا
ن را مى�توان جـهان�شناسى آنان قلمـداد كرد؛ مـثًال تصـور آنان از جهـان، د
دگاه
آن�ها دربارهÏ وجود خـالقى كه جهـان را در س2طره دارد، حـق2قت تار
خ، و جنـبه�هاى زندگى آدمى
چ2ست؟ ب2ـا
2د براى تأمّل در باب ا
ن مـوضوعـات خلتى درنگ كن2م. در خـصوص آ
ندهÏ آدمى ا
ن
پرسش مطرح است كـه آ
ا چ2زى به نام جنـات وجود دارد؟ اگر هست، جنـات از چه؟ طبعـاً مفـهوم
جنات چنـد معنا
ى است و به چ2ـزى بستـه است كه مى�خـواه2د از آن رها
ى 
اب2ـد. رها
ى از گناه،
آن�گونه كـه در مس2ـح2تِ كالسـ2ك است؟ رها
ى از عِلَل روان�شناختى رجن و اََلـم (
ا ناخشنودى،
دوكا (dukkha))، آن�طور كه در د
ن بودا آمده است؟ 
ا از ا
ن جهـان ناپا
دار، آن�گونه كه غالباً در
آ
2ن هندو مطرح است؟ مسّلـماً همپوشى�ها
ى مـ2ان اد
ان وجود دارد، امـا معانى جنات [به مـقام و
س2اق بستگى دارد] بافتارى است و به آ
2ن�ها و مسالكى بسته اسـت كه از طب2عتى فراگ2ر و گسترده
برخوردارند. برخى از اد
ان و مذاهب مانند اسالم، آ
2ن س2ك، د
ن 
هود، مس2ح2ت و بعضى از
فِرَق مهم آ
2ن هندو مـتضمّن اتّكا به خدا هستند. آنان روا
ت�هاى اساط2ـرى گوناگونى دربارهÏ خدا
دارند، امـا همگى به قـدرت خـالّق او مـعـتـرفـند و ا
ن به نوبهÏ خـود، به ا
ن مـعناست كـه وجـود و
ارزش�هاى انسـانى را ناشى از خـداى خـالق مى�دانند ـ�و نـه�تنهـا ارزش�هاى انسـانى را كـه هم�چن2ن
Ïقدرت حـ2وانات، مـاهى�ها، حشـرات و ستارگـان و خورشـ2دها و قـمرها را. البتـه در باب اندازه
جهان، (گـاهى در زمان�هاى مختلr) تصـوّرات مختلفى پد
د آمده اسـت. در واقع، آگاهى ما از
اندازهÏ جهان تقـر
باً در پنجاه سال گذشتـه، 
ا از زمانى كه هابل (Hubble) براى اول2ن�بار ثابت كرد
كـه قرمـزگـرا
ى كهكشـان�ها به مـعناى فاصـله گرفنت آن�ها از 
كد
ـگر است، به طرز شگفت�آورى
گـستـرش 
افـتـه است. خدا
ى كـه درمى�
اب2ـمش ه2ـبت�انگ2ـز است و پرسـتش پاسـخى مناسب به
اوست. متقـابالً قداستى كه اصـالتاً فقط از آنِ اوست ممكن است به انسان عطـا شود. به ا
ن امر،
گاه فـرا
ند لطr گفـته مى�شـود. از ا
ن�رو، نخسـت2ن رأى نسـبتاً سـاده ا
ن است كه مـعناى زندگى
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ر
شه در پرستش 
ا تعبّد به خدا
ى دارد كه جنات 
ا رها
ى�مان را از او مى�گ2ر
م.
گاهى براى پ2چ2ده كردن موضـوع (آن�گونه كه غالباً در آ
2ن هندو مطرح است)، امور خاِص
ارزش�مند كه از خـداوند اخذ مى�كن2م [به وسا
طى] تفـو
ض مى�شوند، به گونه�اى كـه به خدا
ان 
ا
ارواح 
ا قدّ
س2ن بالفصل�ترى توسّل مى�جو
2م تا خ2ـرات خاصى را به سوى ما هدا
ت كنند؛ مثًال

ادگـ2ـرى است. از ا
ن�رو، توفـ2ق در درس و مـدرسـه مى�تواند از Ï) الههSarasvatiساراْسـواتى (
طر
ق او حـاصل آ
د. امـا در نها
ت، از د
د صـاحـبان مـعـرفت، جنات تنهـا از طر
ق خـداى 
گانه
است. ب2ـان د
گـرى از نقِش خـداوند ا
ن است كـه او حـافظ ارزش اسـت: خـداوند از راه اعطاى

زندگىِ جاو
د به ما از ارزش�هاى زندگى پاسدارى مى�كند.
از سـوى د
گر، بعــضى از اد
ان، و عـمـدتاً آ
2ـن بودا، فـاقـد 
ك خـداى خـالق�انـد. براهمـا
(Brahma) كـه هندوان خـداى خـالقش مى�دانند، خـود، واقـعـاً، دست�خـوش توهّم است؛ چون
اول2ن مـوجودى است كه بـا ن2روى كارمـا
ى (karmic force) در عصـر جهـانى جد
دى پد
ـد آمده
است و مى�پندارد كه، خود، �XK پ2دا
ش آنانى است كه بعد از او به وجود آمده�اند. اما براهما بر
خطاست. آنان را همـ2ن ن2ـروى كـارما
ى كـه او را به وجـود آورده، پد
د آورده است. او به روش
مـغــالطه�آمــ2ـز اســتـدالل مى�كنـد كـه ”بعــد از من، پس به ســببِ من“ از ا
ن�رو، در آ
2ن بودا، و
دست�كم، بس2ار آشكارا، در فرقهÏ بودا
ى تراوَدا (Theravada) پرستش خدا وجود ندارد. درست
است كه ممكن است در كشـورى تراوَدا
ى توقr كن2د تا 
ك نارگ2ل 
ا هد
هÏ د
گرى را به 
ك خدا
تقـد
م كن2ـد، امـا چن2ن خـدا
انى، در اصل، اهمـ2ت 
ا دوامى ب2ش از شـهـردار 
ا ثرومتند شـهـر را
ندارند. به همــ2ن�سـان، د
ن جـ2ن ن2ـز فــاقـد خـداى خـالق است، بلكـه ارزش اعـال از آنِ ن2ـروانا

ا كِواال (Kevala) است. ن2روانا 
ـا كواال فراتر از تولد دوباره و تنـها راه رها
ى از رجن )Nirvana(
و اَلَم است. (در آ
2ن بودا) جـهـان بزرگ شـامل جـهـان�هاى ز
ادى است كـه در آن�ها حـ2ـوانات و
انسـان�ها زندگى مى�كنند و بى�وقـفه (
ا تقـر
باً بى�وقـفـه) به صورت ارواح، حـ2وانات، انسـان�ها 
ا
خـدا
ان، تولد دوباره مى�
ابند و در سـطوح مخـتلفـى، همگى، مـحكوم به [حتـمّل] رجن و اَلَمند.
انسـان�ها با هـم در اجـتـمـاع مى�ز
ند و طرح�هاى اجـتــمـاعى ممكن است تا حـدّى به زنـدگى مـعنا
بخشـد، اما، نهـا
تًا ن2ـرواناست كه مهـم�تر
ن توف2ق است. مـردان و زنان راهب بر واقع2ـت نها
ِى
سـاحـتى فـراتر از جـهـان مـا گواهـى مى�دهند. از ا
ن�رو، درست است كـه آ
2ن بودا فـاقـد خـدا
ى
متعـالى است، اما واجد حالت متـعالى است. در هر دو مورد، معناى فرجـام2ن به امرى ”خارج“



±∏
±¨

Â—
UN

Ç
 Ë

 Âu
Ý

 Á—
UL

ý
Ø

r²
A

¼ 
‰U

Ý
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

از جهان ما داللت مى�كند. واژهÏ ”خارج“ را، در ا
ن�جا، به ا
ن دل2ل داخل گ2ومـه گذاشتم كه [به
ا
ن امر اشاره كنم كه] براى ا
ن�كه چ2زى به معناى حـق2قى كلمه خارج از مكانى خاص باشد، با
د

در مكانى د
گر و از ا
ن�رو، در هم2ن جهان باشد.
(Mahayana) انا
امـا در ا
ن�جـا پ2ـچـ2دگى�اى وجـود دارد، ز
را گـاهى در فـرقـهÏ بودا
ى مَـهـا
ن2روانا و سـامسارا (samsara) (چرخهÏ تولد دوباره 
ا جهـان جتربى) 
كسان تـلقّى مى�شوند. چرا؟
Ïز ذهن�ـ�ع2ن كه در همه
مى�توان ا
ن امر را بر حَسَب جتربهÏ عرفانى 
ا شهودى شرح كـرد كه در آن متا
ادراك�هاى ب2ـرونى مـشـتـرك است، برچ2ـده شـده است. كـسى كـه به ادراك تُهى بودنْ (شـون2ـاتا
(shunyata)) نا
ل شود، خود، همان تُهى بودنْ »�X. اما تُهى بودْن حقـ2قتِ اش2ا، و از ا
ن�رو،
حق2قت سامسارا و ادراك رها
ى�بخـشِ تُهى بودن 
ا ن2رواناست. به هم2ن جهت، ما همگى واجِد
حقـ2قت بودا در خـو
شتن2م. از ا
ن رو، در َمـها
انا، كه در آن ا
ـن 
كسانى تأ
2د مـى�شود، پ2ش از
ادراك تُهى بودنْ، از جهل 
ا توهّم رها
ى مى�
اب2م. معـرفت به تُهى بودنْ همان رها
ى�اى است كه

خواستار آن2م.
در خصـوص فلسفـه�هاى سكوالر، مانند امـان2سم و ماركـس2ـسم، ه2چ�چ2ز، به مـعناى دق2ق
كلمه، مـتعـالى ن2ست. در مـ2ان پ2روان امـان2سم، احـتماالً، ارزشى اعـال مطرح است و آن تكر
م
افـراد انسانى است. تا حـدّى شبـ2ه بـه امان2ـسم، كنفسـ2وس�گـرا
ى فلسـفى است كه اگـرچه بر كل
انسان�ها، از ا
ن حـ2ث كه سعـادتِ جمع را واجد اهمـ2ت مى�داند، پاى مى�فشرَد، در عـ2ن حال،
ـرتبط با خودسازى اخالقى و روانى هم مى�داند. ممكن است به ا
ن نـكته توجه معناى زندگى را م
كن2م كـه تكر
م افراد انسـانى متـأثّر از ش2ـوهÏ نگرش به جـامعه هـم هست؛ مثـالً هم در م2ان پـ2روان

كنفس2وس، هم در ب2ن آفر
قا
ى�ها و هم در م2ان د
گر مردم جامعه شامل ن2اكان ن2ز مى�شود.
ا
ن بود خـالصـه�اى از منونه�هاى نظرى گـوناگـون در باب مـعناى زندگى، امـا مـوجـودات و
حاالت متـعالى (مانند ن2ـروانا) در اسطوره�ها 
ا روا
ت�هاى مقدّس جتسّم 
افـته�اند و 
ا در زندگى و
رفتار و اعـمال افراد 
ا گروه�هاى پارسا و پره2ـزگار صورتى واقعى پ2دا كـرده�اند؛ و ا
ن امور ن2ز به
زندگى معنادار طرح و صورت مى�دهند و الگوهاى مجسّم را در اخت2ار مى�گذارند. آ
2ن 
هود، به
عنوان مثال، نه�تنـها واجد 
ك موجود برتر است، بلكه خـداى آن بر حَسَب توصr2 كتـاب مقدّس

هود
ان و تلمود، موجودى تار
خى است. معناى زندگى براى 
ك زن مؤمن 
هودى در ارتباطش
با ا
ن خدا و از طـر
ق عمل روزانه�اش به تورات، حـاصل مى�آ
د. اگر ا
ن زن راست�كـ2ش باشد،
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كارهاى روزانه�اش، حتى مثالً ته2هÏ متامى غذاى خود و اعضاى خانوادهÏ خود را براساس مقتض2ات
احكام فقهى 
هـود در باب اطعمه و اشربه (kashrut) به اجنام مى�رساند. از ا
ن�رو، معناى زندگى
هم داراى بُعـدى نظرى و هم رَوا
ى است. براى 
ك مـسـ2ـحى، روا
ت اسطوره�اى مـس2ـحـ2ت با
روا
ت اسطوره�اى 
هودى تا حدّى همپوشى دارد، اما باالتر از همه مس2ح2ت نظر خود را به مس2ح
كه زندگى، مـرگ و رستـاخ2ـز او لُبّ ماجراست، مـعطوف مى�دارد. داستـان سِْفـر پ2دا
ش حـتّا با
داسـتـان همـ2ن منت در 
هـود
ت مـتـفاوت اسـت. مسـ2ح ن2ـز خـالق است و مـاجـراى آدم و حـوا از
هبوطى ژرف و عم2ق حكا
ت مى�كند. گناه نخست2ن، آموزه�اى بس2ار ن2رومند در مس2ح2ت است،
چرا كـه زمـ2نه�سـاز راه جنـات، از طر
ق قـربانى شـدن مـسـ2ح بـر صل2ب است. مـسلّمـاً داسـتـان به
هم2ن�جـا ختم منى�شود، بـلكه هم براى 
هود
ان و هم پ2روان مـس2حـ2ت، حكا
تى دربارهÏ آ
نده هم
Ïان] رجـعت دوباره
وجـود دارد: استـرداد سرزمـ2ن بنى�اسرا
2ل در 
ـك مورد [
عنى در مـورد 
هود
ـاى مس2ح در مورد د
گر [
عنى در مورد مسـ2ح2ان]. اما ماجـراى خداوند در اسالم، باز هم، ع2س
متفاوت است، اگرچه ا
ن ماجرا ن2ز با ماجراى د
گران، مثالً با داستان ابراه2م، آموزه�هاى ع2سى
و حكا
ت داورى نـهـا
ى در آ
نـده، همـپــوشى دارد. امـا باالتـر از همـه، ســرگـذشت خــداوند با
سـرگـذشت مـحــمـد رسـول(ص) و با پ2ش�رفت عظـ2م بعـدى اسـالم پ2ـوند مى�خــورَد. هم�چن2ن
حكا
ات زنـدگى مـحــمـد[ص] بـه الگو
ى رَوا
ى براى جــهت دادن به زندگـى مـسلمــانان تبــد
ل
Ïگر به ارائه
شـده�اند. به همـ2ـن�سـان، داسـتـان�هاى زندگى على[ع] و فـاطمـه[س] و [بـزرگـانِ] د

الگوها و آرمان�ها مى�پردازند.
در سنّت هندو
ى، گـز
نه�هاى اسطوره�اىِ بس2ار فـراوانى وجود دارد. داسـتان�هاى اَوَتارها 
ا
جتـسّـدهاى مـخـتـلr و
شنو (Vishnu) بسـ2ـارى از بُن�مـا
ـه�هاى جتلّى الهى را به 
كد
گـر مى�تَنَند.
برجـستـه�تر از همه، مـاجراهاى رامـا (Rama) و كر
شنا (Krishna) است كـه در قالب برنامـه�هاى
منا
شى در شهـرها و روستاهاى هندوسـتان، و اخ2ـراً در تلو
ز
ون، اجرا
ى دوباره 
افتـه�اند. وقتى
كه دربارهÏ ”گـز
نه�ها“ سـخن مى�گـو
م، [به كـارگـ2ـرى ا
ن كلمـه] مـهم است، ز
را تا حـدّى نظاِم

ا خداى انتـخابى است. شمـا [در ا
ن نظام] مى�توان2د )ishtadevataشتادِواتا (
[هندو
ى]، نظام ا
هر آرمـانى را كه بخـواه2د، براى دنبـال كردن، برگـز
ن2ـد. مى�توان2د بر عـدالت خدا 
ا عـشق او به
،(Ramanuja) ا خـالقـ2ّت او تك2ـه كن2ـد. در نظام�هاى اعـتـقـادى رامـانوجـا
آدمـ2ـان 
ا قـدرت او 
Ïنِ ذى�نفوذ در مـ2ان عـامه
چا
تان2ا (Chaitanya) و شمـارى د
گر از نظام�ها (احتـماالً نوعِ واقـعىِ د
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مردم در هندوستان) تأك2د بر عشق دو�سو
هÏ خداوند با افراد انسانى و ن2ز لطr صم2مانهÏ اوست.
در آ
2ن بودا، بُعـد روا
ى در به كـارگـ2رى توصـ2ـفات افـسـانه�اى و اسطوره�اِى زندگـانى�هاِى
گذشتهÏ بودا براى وضوح بخشى به چگونگى رفتار و اعمالِ [آدم2ان]، از بُعد نظرى بهره مى�جو
د.

ا داستـان�هاى تولّد (Birth Stories) از آرمان�هاى ناظر به )Jatakasجاتاكـاها ( Ïات آموزنده
حكا
رفتار آدمى حكا
ت مى�كنند و بر مـفاه2مى داللت دارند كه راهگشاى فضـا
ل�اند. ا
ن داستان�ها با
،(Theragatha) و تراگـاتا (Therigathi) گاتى
اشـعـار حــاكى از سـرگـذشت خـود كـه آن�هـا را تر
اشعار راهبگان و اكابر مى�نامند، تكم2ل مى�شود. در ا
ن داستان�ها و اشعار، على�االدّعا سخن از
رو
دادهاى واقعى است كـه براى گوشه�نشـ2نان پارسا پ2ش آمده است (و مـسلّماً در بس2ـارى موارد
واقعاً هم چن2ن است) و آدم2ان را از هدف نها
ى كه همان ن2رواناست، آگاه نگه مى�دارد. همهÏ ا
ن
ـارچوبى تار
خى رخ مى�دهند و دربردارندهÏ ا
ن نظر
ه�اند كـه هرچه از دوران بودا فـاصله امور در چ
مى�گـ2ـر
ـم، توامنان در كـمك به خـو
ـشنت براى جنـات، رو به اُفـول مى�َنـهَـد. از ا
ن رو، در ژاپن
مـفهـوم مـاپو (mappo) ـ�عـصـر به پا
ان رس2ـدن دَرْمَـه (dharma)�ـ را دار
م؛ 
عنى زمـانى كه براى
رسـ2دن به سـرزمـ2ن پاك (Pure Land) مـجـبور
ـم كه به 
ارى بـودا تك2ـه كن2م. ضـمناً ا
ن الگو از
ـ2ت و د
ن هندو بس2ار نزد
ك�تر است تا به آموزه�هاى تراوَدا. واسطهÏ ا
ن جنات به آموزه�هاى مس2ح
جنـات آمـ2دا، 
ـك بوداست (
ا به ب2ـان دقـ2ق�تر، 
گانه بودا از د
دگـاه قـائالن به سـرزمـ2ن پاك، به
خصوص به صورتى كه ش2نران (Shinran) وصr و ب2ان مى�كند). اما در مَها
انا جا
گاهى خاص

عنى كسى كه بودا بودن تقد
ر اوست، اما ،)BodhisaTtvaبه شخص2ّت اسطـوره�اى بوده2سَتوَه (
جنـات خـود را براى جنـات د
گران به تعـو
ق مى�اندازد، تخـصـ2ص داده شـده است؛ براى مـثـال،
شـخـصـ2ت [اسطوره�اى] آوالوكى تِْسـوَرَه (Avaloki Tesvara)، نقش مـهـمى را ا
فـا مى�كند. او
شخص 
گـانه�اى است كه با مهـر و شفـقت به پا
2ن دست مى�نگرد و، ضمنـاً، در چ2ن و ماورا[ىِ
آن] به تغــ2ــ2ــرى جنـسى تن در داده است و به شــخـص كــوان�
2ن (Kuanyin) (در ژاپن: كــانون
(kannon)) مبدّل شده است كه شخصى فوق�العاده مهربان و 
ادآور مر
م عذراست. داستان مر
م
عـذرا شـخـصــ2ـتى زنانه را وارد (به تعـبـ2ــرى) جـمع خـدا
ان مى�كند و از ا
ـن طر
ق، كـار خـداى
جنات�بخش را به اجنام مى�رسـاند. در كل2ساى كاتول2ك روزگار مـا، حتى دواعى�اى وجود دارد بر
ا
ن�كه مـر
م را به مقـام  كسى كـه در جنات�بخـشى شر
ك مـس2ح است ارتقـا دهند، و پاره�اى از ا
ن

دواعى قوى هم هست.
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مـفـهـوم تولد دوباره اسـاس تفـسـ2رهـاى بودا
ى و هندو
ى از جنـات است و با جـهـان�شناسى
عظ2ـمى همـراه است. از صـدر ظهـور د
ن بودا
ى، ا
ن�گـونه ا
مـان�ها به جـهان مـنظم و آهنگ2ن،
(yugas) وگاها
مبتنى برچ2زى بود كه بعدها به 
گانه تصوّر هندو
ى مبدّل شد. كالپاها (kalpas) و 
بى�وقفه در حال دور�زدنند. در مـقام مقا
سه، جهان�شناسى غربى [نسـبت به جهان�شناسى شرقى]
به�طور خنده�دارى محدود است. اما تولد دوباره 
ا جتسّد دوباره مى�تواند به احساس مالل ب2نجامد
[در ع2ن حال،] به عنوان محرّكى براى [ا
جاد] اشت2اقى پر�شورتر براى جنات، واجد اهم2ّت است
و ن2ـز حكا
ت از آن دارد كـه رها
ى از ا
ن فـرا
ند، كـار بسـ2ـار دشـوارى است و 
ا دست�كم، براى
رها
ى از آن به توانى ز
اد از ناح2هÏ موجود د
گرى، ن2از است. ا
مان به تولد دوباره، زندگى را در
چن2ن منظر متـفاوتى قرار مى�دهد. با وجود ا
ن، حّس مـالل سبب كاهش احسـاس معناى زندگى
مى�شـود. ممـكن است چن2ن به نظـر رسـد كـه شكوه و جــاللِ هسـتى، وقــتى كـه بى�وقـفــه تكرار
(Indra) ندرا
مى�شود، رو به اُفول مى�نَهَـد. ستونى از مورچه�ها ممكن است به توقّـrِ [فعال2تِ] ا
ب2نجامد، وقتى كه او بپندارد كه هر مورچه�اى 
ك ا
ندراى قبلى است. فرض كن2د فرصتِ زندگِى

ك م2ل2ون 
ا 
ك م2ل2ارد ساله به شما ارزانى شود [با آن چه مى�كن2د؟] ا
ن جهان�شناسى سنار
و
ى
بس2ار متفاوت با جهان�شناسى بى�بازگـشت اد
ان مس2ح2ت و اسالم است و حكا
ت از ا
ن ن2ز دارد
كه مى�توان پ2ش�رفت را به سوى پـاكى و تقدّس ادامه داد. نظر
هÏ ترب2تىِ پ2ش�فرض در تولد دوباره
مـال
م�تر از نظر
ه�اى است كـه تلو
حـاً در فرصـت�هاى تك ح2ـاتى آمـده است؛ و ضـمناً با مـفهـوِم
استحقاق انـباشته شده (accumulated merit) و كارما (karma) ن2ز متناسب است. از ا
ن رو، ما
نشان�هاىِ چند�مـعنا
ى را در ا
مان به تولد دوباره گنجـانده�ا
م. از 
ك�سو، ا
ن ا
مان سـبب فزونى
احساس مالل مى�شود و از ا
ن رو، استعداد آن را دارد كه ارزش تالش�هاى ا
ن�جهانى را به سطح
پا
2ن�ترى فـرو كـاهد و ن2ـز ممكن است سـبب تقل2ل ارزش نهـا
ى ملكوت شـود و از سـوى د
گر،

چارچوبى را فراهم مى�كند كه در آن هم فعلِ اخالقى و هم استحقاق معنادار مى�شوند.
به هر حال، ا
مـان به خداى خالق به م2ـان�بر زدن كارْما (karma) مى�اجنامد. كارْما به ابزارى
بَدَل مى�شـود كه خـداى خـالق با آنْ ح2ـات را [مـ2ان زندگـان] توز
ع مى�كند، خـوبى�ها را پاداش و
بدى�ها را ك2فر مى�دهد و مانند آن. اما، ا
ن به ا
ن معناست كه خداى خالق مى�تواند با لطفش شما
را از ا
ن جهـان برگ2ـرد تا در ملكوت در قُرب او زندگى كن2ـد. گاهى (مثـالً براساس د
دگـاه مدوه
(Madhva)) خداىِ خالق فقط امورِ از پ2ش مقدّر شده را حتـقّق مى�بخشد، اما عموماً لطr [او] بر
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استحقاق [فرد] پ2شى مى�گ2رد. ا
ن نكته در سنّت�هاى سرزم2ن پاك [ن2ز] مصداق دارد.
اما بُعـد جتربى معنا: على�االصـول مى�توان دو صورت بن2ـاد
ن را [در ا
ن باره] بررسى كرد:
جتربهÏ م2نوى‘ كه رودُلr اُتو (Rudolf Otto) طرح�كنندهÏ آن است و از سـوى د
گر، �از 
ك�سو، ’
جتـربه عـرفانى 
ـا شهـودى. البـتـه انواع د
گرى [از جتـربه] ن2ـز وجود دارند، امـا ر
شـهÏ بسـ2ارى از

مفاه2م كل2دى اد
ان در ا
ن دو است.

جتربهÏ م2نوىِ ’آن د
گر‘ مى�تواند به تالش�هاى روزمـرّه و عـضو
ّت مـا در 
ك اجـتمـاع معـ2ّن
] خـش2ت�انگـ2ز، پرسـتش Ïن جتـربه
پو
ا
ى بخـشـد. پ2ـامبـران مـصـاد
قى از ا
ن امـرند. پاسخ به [ا
خـداوند است. پرسـتش�گـر فـرو�مـرتبـه احـسـاس حـقـارت مى�كند و خـود را غـرق در بى�كـفـا
تى
مى�ب2ند. خالق مـقدّس تنها منبع قـداست، و در واقع، متام2ّت تلقّى مى�شود. از ا
ن�رو، احـساس
در
افت لطrِ [الهى] از درون جتربهÏ م2ـنوى شكل مى�گ2ـرد. بنابرا
ن، خداوند با وجـود ه2بـتش،
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بخشندهÏ مهربان ن2ز هست. بنابرا
ن، او، باالتر از هر چ2ز، مهر مى�ورزد. ا
ن كه حضرت حق در
ع2ن خـش2ت�انگ2زى�اش مهـربان، و اهل رحمت و شفـقت است، د
ر 
ا زود به عنوان 
ك گرا
ش
در سنّت�هاى متغ2ّـر د
نى عمده مشاهده خواهد شد. ا
ن د
دگاه ا
ن احـساس را تقو
ت مى�كند كه
خـداوند اعطـاكنندهÏ جنـات است. ارتـبـاط با خـدا، مــعناى حـقــ2ـقى زندگى است، امــرى كـه در

آموزه�ها، داستان�ها، و جتارب [د
نى] واضح است.

ا پارسـا
ى�گـرى مّتـحـد است. آثار و )bhakti2ن بَكْتى (
در هندوسـتـان، خـداِى م2نـوى با آ
لوازمِ [ا
ن احتاد] شـب2ـه آثار و لوازم 
كتاپرسـتى�هاىِ [اد
ان] غربى است، اگـرچه فضـاها متـفاوتند
ـ�هم2ن شباهت را وقتى كه تفـاوت�هاى م2ان بَكْتى آ
2ن هندو و بودا را بررسى مى�كن2م، به صورتى
دوچندان مى�ب2ن2م. احـتماالً مـهم�تر
ن منا
ندهÏ همهÏ الهى�دانان هندو رامانوجا (Ramanuja) است؛
بخــشى به ا
ن دلـ2ل كـه او، هـم�چن2ن، به�طور خــالصــه، ناحــ2ــه�گـرا
ى هـندى را از طر
ق ب2ــان
ارزش�هاى شاعـران تام2ل (Tamil) به�طور موجـز ب2ان مى�كـرد. افزون بر ا
ن، پ2ـروان او به سبب
د
دگـاه�هاى مـتفـاوت در باب لطr [الهى] از 
كد
گر فـاصله گـرفـتند. پرسش ا
ن بود كـه چگونه
گربه“، مى�توان منطِق جتربهÏ م2نوىِ ”آن د
گِر مـهربان“ را فـهمـ2ـد؟ از د
دگاه مكـتبِ معـروف به ”
كامالً به لطr آسمانى ن2ازمند
م كه از ا
ن�جا به عـرش انتقاملان دهد (مانند بچه گربه�اى كه با گرفنت
م2مون“، روح با
د كارى ـ2ن بلند مى�كنند) و از منظر مكتب مـعروف به ” پشت گردنش او را از زم
كند، و آن ا
ن�كه به پروردگار بچسبد، شب2ه بچه م2مونى كه به س2نهÏ مادرش مى�چسبد. خداوند به
عنوان  ’آن د
گر‘، كارمـاى ما را تـدب2ر مى�كند و خـالق بهشت و
كونـتا (vaikuntha) است؛ 
عنى
ناحـ2هÏ ز
بـا
ى كـه در آن�جـا در حـضـور خـداوند
م. ضـمنـاً كل جـهـان، از جـمله آسـمـان، جـسم
پروردگار را تشك2ل مـى�دهد و در مهار شـخصى و
شنو (Vishnu) است. با
د تصد
ق كـرد كه ا
ن

نظام اعتقادى به صورتى قانع�كننده ب2ان جتربه�اى معنوى است.
’هونِن‘ (Honen) و شـ2نران (Shinran) به جتـربهÏ مـشـابهى مـتـوسل شــدند كـه بر درومنا
ه�اى

هندى و اص2ل مـتعلق به فـرقهÏ سرزمـ2ن پاك، مبـتنى بود، ا
ن رشته از پرسـتشِ داراى صبـغهÏ الهى
منطق مـشابـهى دارد. اما شـا
د آمـ2تـابا (Amitabha) (آم2ـدا (Amida)) از خـداى آ
2ن هندو كم�تر
ـ2شه روش مراقبه و شهود را، دست�كم به خش2ت�انگ2ز باشد. در هر حال، سنّت بودا
ى تقر
باً هم
حلاظ نظرى، در قلب ارزش�ها
ش قرار داده است. ا
ن امر سبب تعد
ل حواشى سخت�تر آن مى�شود.
حاال ب2ا
2د سراغ نوِع اصلِى دوِم جتربهÏ د
نى�ـ�جتربهÏ عرفانى�ـ برو
م. جتربه شهودى در تقابل با
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ارزش�هاى جتربهÏ مـ2نوى است؛ و نه، به ه2چ وجـه، در تناقض با آن. از آن�جـا كـه متثـ2ل روشنا
ى
عرفانى“ شمارى كاربرِد ” Ïن دل2ل كه واژه
غالبـاً براى اشاره به ا
ن جتربه به كار مى�رود و [ن2ـز] به ا
د
گِر غ2ـر مرتبط دارد، واژهÏ ”اشراقى“ را با اشاره به اشـراقِ دل، براى نشان دادن ا
ن جتـربه به كار
مى�برم. تفـاوت م2ـان دو جتربه چن2ن است: جتـربهÏ اشـراقى نوعاً بدون شناسـا (subject) و متـعلّق
شناسـا
ى (object) است. جتـربهÏ مـ2نوى ”آن د
گر“ را آشكار مى�كند. 
ـكى فـاصله را مى�كـاهد و
د
گرى تأ
2دكنندهÏ فاصله است. حتى در جـا
ى كه بر جنبهÏ عشق اشراقى تأكـ2د مى�شود، رابطه�اى
وجـود دارد (عـشقى مـ2ـان من و تو). دوم جتـربهÏ اشـراقى آگاهى مـحض است. ا
ن جتـربه پاال
ش
آگاهى و حـذف ادراكات و افكار مـزاحم را در پى دارد. جتربهÏ م2نوى نوعـًا از محـتوا
ى د
دارى 
ا
شن2دارى برخـوردار است. جتربهÏ اشراقى ناآرامى روح را فـرو�مى�نشاند، امـا جتربهÏ م2نوى غـالبًا به
Ïن ناآرامى مى�اجنـامـد ـ�چقـدر صـاحب جتـربه دست�خـوش خـشـ2ت و ترس است! جتـربه
افـزا
ش ا
اشراقى نوعاً تعر
�rناپذ
ر، غ2ر�قابل فهم و وص�rناپذ
ر است. ا
ن جتربه آغازگر طر
قهÏ سلبى [در
االه2ّـات] است. درست اسـت كـه جتـربهÏ مـ2نوى نـ2ـز وص�rناپذ
ر است، امـا بـه شـ2ـوه�اى اندك
متفـاوت با وص�rناپذ
رى جتربهÏ اشراقى.تقـدّس عظ2م و كوبندهÏ ”آن د
گر“ فرد را مات و مـبهوت
مى�كند، اما منى�تواند به حدّ كفا
ت عظمت الوهى را ب2ان كند. جتربهÏ اشراقى فاقد صورت و س2ما
ـا
ش شود، از ا
ن رو، گو
ى، در عمل است. [در ا
ن جتربه] ”آن 
گانه“ به قدر كافى منى�تواند ست

ن2ز ب2رون از دست�رس است.
ا
ن امـر مـتـفـاوت با توصـ�r2ناپذ
رى است. جتـربهÏ اشـراقى نوعـًا خارج از زمـان ظهـور مى�
ابد و
سرشار از بهجت و سرور و 
ا اح2اناً فراتر از آن است. جتربهÏ م2نوى، از آن�جا كه به خدا 
ا خدا
ان مربوط
است، غـالباً فـناناپذ
ر پنداشـته مى�شـود. از ا
ن�رو، غـالبـاً پ2ش مى�آ
د كه عـارف در حـالى كـه واقعـ2ت
فناناپذ
ر در درون را جست�وجو مى�كند، جتربهÏ اشراق2ش را مـتضمّن نوعى احتاد (
ا حـتّى وحدتِ) با امر
م2نـوى مى�پندارد. فقـدان متا
ز واضح فاعل�شناسـا از متـعلّق�شناسا
ى فـرد اهل مراقـبه و شهـود را به ا
ن

گفته وامى�دارد كه او با ”حقّ“ 
كى است، اما نحوهÏ ا
ن 
گانگى [مسئله�اى] دشوار است.
از آن�جا كه [حق2قتِ] م2نوى ”امر قُدسى“ است و گاهى منحصراً او قدسى است ـ�چنان�كه در
اسالم، 
هود
ت و مس2ح2ت چن2ن است�ـ [از ا
ـن رو] ادعاى 
كى بودن با خداوند كفرآم2ز است.
در ع2ن حال، گاهى عارف خود را داراى رابطه�اى با خداوند مى�ب2ند كه فاقد [متا
ز] فاعل�شناسا از
متعلّق�شناسا
ى است. مسلّماً اگر فرد به خـداوند به نحو جدّى ا
مان نداشته باشد، در ا
ن صورت،
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مـســئلهÏ احتـاد [بـراى او] مطرح نخــواهد بود. از همــ2ن روست كـه پ2ــرو فـرقــهÏ تراواداى بودا
ى
(Theravadin) مصـاحبـت 
ا احتاد با واقـع2ت نهـا
ى را تأ
2د منى�كند. از د
ـدگاه او، فـرد در حال و
وصــفى مــتـعــالى است. [در ا
ن بـاب] گـز
نـه�ها عــبـارت�اند از: وحــدت (از د
دگــاه شــانكارا
(Shankara))، احتـاد (از د
دگـاه اكهـارت (Ekhart))، مـصاحـبت (از د
دگـاه (تِرِزا (Teresa)) و
عدم احتاد (در ن2روانا (Nirvana)). هرجا وصال حـاصل آ
د، الجَرَم صُوَِر خ2ـالِ مربوط به وصال
جنسى پد
دار مى�شوند، كما ا
ن�كه ا
ن امر در آ
2ن تنترهÏ تبتى (Tibetan tantra) و در آثار مربوط به
ـ2سا
ش به چشم مى�آ
د، و گاهى براى ن2ل به اوج ابتـهاج و سرور از فنون حق2ـقتًا نكاح مس2ح با كل
جنسى اسـتفـاده مى�شـود. ق2ـاس عـشق روحانى به عـشق جنسى بجـّد گرفـتـه مى�شود، ز
را امـور

جنسى ن2ز آدمى را از خود بى�خود مى�كند.
چن2ن جتاربى، چه از نوع مـواجههÏ م2نوى و چه اشـراقى، اساسى تزلزل�ناپذ
ـر را براى معنا و

عمل براى فرد انسانى پى مى�نهند و منشأ پ2دا
ش داستان�ها و روا
ات د
نى�اند.
Ïنى سـرشار از جنبـه
پ2ش�تر د
د
م كـه داستـان�هاى زندگى انسـان�هاى مقـدس و پ2شـوا
ان د
اخالقى 
ك زندگى بامـعناست. من مى�توامن از طر
ق دل�بستگـى، وفادارى و ستـا
ش نسبت به
پ2امبران، انسان�هاى كامل، افراد حق2قت�ب2ن و قهرماناِن سنّت به باورهاى اخالق2م شكل دهم.
مى�توامن چون محـمد بزرگـمنش، مانند عـ2سى فروتن، شـب2ـه بودا اهل بص2رت، به�سـان شِْمـبِه
،(Gobind Singh) متكّى به خود، فرزانه چون كنفس2ـوس، شجاع مانند گوب2ند س2نگ (Shembe)
ـه كر
شنا، دالور به�سان داود، بى�آزار چون ماهاو
را (Mahavira) و آزاد مانند جونانگزى مهربان شب2
(Zhunangzi)، باشم. اسطوره�ها به�طـور كلى، بر سـبك رفتـارها و كـردارهاى اخـالقى پ2ـروان
سـا
ه مى�افكنند. افـزون بر آن، مـقـتـضـ2ـات اخالقـى صرفـًا مـوضـوعـاتى فـردى ن2ـسـتند، بلكه
مى�توانند از جـامـعـه�ها ن2ـز ناشى شـوند، به خـصـوص جـوامع درون 
ك جـامـعـه مـانند سنگهـه
(sangha) و كل2سا. خواست�هاى اخالقى، به نوبهÏ خود، ممكن است در بعضى از زمان�ها و در
برخى نواحى خـاص فراگـ2ـر شده و كل جـامعـه را دربر�گـ2رند، مـانند آن�چه در مـورد كل2سـاى
قـرون وسطى و ن2ـز اســالم رخ داد. مـصـاد
ق ا
ن مـوارد مى�توانند مـهـمّ باشند، امـا در دوران
جد
د ”ملت“ را غـالباً به عنـوان مهم�تر
ن اجـتـماعى كـه ارزش�هاى مـا را شكل مى�دهد، پد
د
آورده�ا
م. ا
ن امر به وفادارى�هاى گس2خته از هم مى�اجنامد: من ممكن است شهروندى آمر
كا
ى
Ïباشم و در عـ2ن حال، به حلـاظ اعـتقـادى پ2رو كل2ـسـاى اسقـفى. غالبـاً، مـثالً در مـورد مسـئله
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م2ن�هاى زم2ن و 
ا قتل از روى ترحّم، در باب آن�چه باور به درست2شان دار
م، باز مى�گرد
م.
ـا
رى و مناسك2شان به عمق هرچه متام�تر، تقو
ت شده و از معانى د
نى غالباً از طر
ق بُعد شع
Ïت و شور و احساس�بخشى به همه
رهگذر آن�ها، اظهار مى�شوند. شعا
ر و مناسك در جهت تقو
ارزش�ها و مضام2نى كه تاكنون بررسى كرد
م، مدد مى�رسانند؛ مثالً شعا
ر و مناسك مانند اعمال
عـبـادى، مناسكِ ُگـذر، سـفـرهـاى ز
ارتى و مـانند آن�ها، براى اظهـارِ، مـثـالً، تـعـالى و عظمِت
خداوند، قداست و پاكىِ آدمـ2ان و شكوه و جاللِ آگاهىِ انسان كمك مى�كنند. در غـ2اب شعا
ر و
مناسك، احـساس ژرفادارى حـ2ات آدمى ناپد
د مى�شـود. بدون دست دادن و دست تكان دادن،
دست�هاى قالّب شـده به هم و اداى احتـرام، غُسل تعمـ2د و مراسم خـاك�سپـارى، سجده و سـفر
ز
ارتى، سـرودخوانى مـذهبى و مناجات در بـرابر پروردگار و ُغـسْل، قداستِ وضع و حـال آدمى

رو به افول مى�رود، طعم شخص بودن از م2ان مى�رود و د
د معنا در زندگى تار مى�گردد.
بُعـد مناسكى و شـعـا
رى ن2ـز گـسـتـرش مى�
ابد. مـطالعـه و حتـقـ2ق در 
هـود
ت ابزارى براى
پرستش مى�شود. Laborare est orare [=كار عبادت است] منونهÏ اعالى 
ك جهان كهن بند
كتى
(Benedictina) است. زندگى، خود، 
ك سفـر ز
ارتى انگاشته مى�شود كه در اثر مـعروِف بان2ان
(Bunyan) به نحـوى اعجـاب�انگ2ز و به صـورتى غ2ـر�مسـتقـ2م به تصو
ر درآمـده است. مناسك و
ـان�ها
ى مى�پردازند كه جان تازه�اى به سنّت مـا مى�بخشند و شعا
ر، هم�چن2ن به منا
ِش دوبارهÏ داست
سال 
هودى در مناسك و شـعا
ر، آن همه رو
دادهاىِ كل2دى تار
خى را كـه 
هود
ان براى 
كد
گر
تعـر
r مى�كـنند، به منا
ش مى�گـذارد. به عـالوه، نـقـاشى�ها و تند
س�هاىِ ز
نـت�بخشِ مـعـابد و
كل2ساها، ”مناسك و شعا
ِر بى�حركت و ثابتى“ هستند كـه قهرمانان و رو
دادهاىِ كل2ـدىِ جنات و

رستگارى�اى را مجسم مى�كنند كه مُنج2ان و قدّ
سان ما را قادر به ن2ل به آن�ها مى�سازند.
ـاس�ها
ى را در ما تقو
ت مى�كنند كه ما را در ح2ـات�بخشى به ا
مامنان مناسك و شعا
ر، احس
مدَد مى�رسانند؛ مثالً سرودهاى مذهبى در كل2ساها و كن2سه�ها نقشى مهم را ا
فا مى�كنند. آن�ها از
ا
ن جـهت شـعـا
ر و منـاسك به شـمـار مى�آ
ند كـه بخـشى از چ2ـزى هـسـتند كـه راه ابراز عـبـود
ت

ماست. شعا
ر، هم�چن2ن، محرك عواطr و جتارب د
نى�اند.
ـقى و هم هنرهاى تصو
رى جنبه�ها
ى ح2اتى از زندگى مـا هستند. درست است كه هم موس2
برخى اد
ان و مذاهب مانند 
هـود
ت، بخش�ها
ى از آ
2ن پروتستان، ل2نگا
اتا (Lingayata)، آ
2ن
سـ2ك، اسـالم و مـانند آن، ضـد تصـو
رگـرا
ى�اند و چه�بسـا حـاضـر به تصـو
رپردازى از خـداوند
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ـ2ن حال، ش2وه�هاى د
گرى براى آذ
ن محل�هاى اجتـماعاتشان دارند. به (و��آدم2ان) نباشند، در ع
rى برخوردارند كه چه�بسا به انگ2ـزش احساسات و عواط
عالوه، متون مقـدّس غالباً از ز
با
ى�ها
Ïق تالوت مـتون مقـدّس و در جذبه
ما مى�اجنـامند. در ادب2ات نوعى مـوس2قى وجـود دارد كه از طر

ن2ا
ش، نواخته مى�شود.
به عـالوه، بُعدى مـادى ن2ز وجـود دارد كه از رهگذر آن، مـعناى زندگى بسط و تفصـ2ل داده
شـده و اظهـار گرد
ـده است؛ مثـالً كل2ـسـاهاى جـامع اروپا، مـعـمارى ناب و اصـ2ل مـغـول�ها در

هندوستان، معمارى ز
با و پ2چ2دهÏ انگكور
،(Borobodur) و بارابادور (Angkor)
معابـد هندو
ى با آرا
ه�ها و آذ
ن�ها عالى
(Assisi) وارنگارى�هاى عالى آس2زى
و د
و ســــرى�النـكا (Sri Lanka) همــــه از
شــ2ـوه�هـا
ى حكا
ت مـى�كنند كــه به آن
ش2وه�ها شكوه و جالل الـوهى 
ا متعالى
به طر
قى مـادى ابراز مى�شود. پ2ـدا
ش
موس2قى و هنر سكوالر از امورى�اند كه
در ا
ن ارتـبــــاط با
ـد بررسـى شــــوند.
نگارگـرى�هاىِ نقـاشان امـپـرس2ـون2ـست

ك هنر صرفاً د
نى را به منا
ش منى�گذارند
و معمارِى باوهاوس (Bauhaus) آشكارا
دربردارندهÏ پ2ـامى مـقـدّس ن2ـست. 
ك
مـعمـار ُمـدرن ممكن است هر از چندى

Jean) ژان ژاناره (Le Corbusier) ازد، ماننـد لوكور بوسـ2ِـه
به مـعـمارى 
ك بـناىِ مذهبى دسـت 
Jeannaret) كه معـبدى در جنوب شرقى فرانسـه در منطقهÏ رونشان (Ronchamp) ساخت، و بز
ل

اسپنس (Basil Spence) كـه در ١٩٥٤ شروع به سـاخت كل2سـاى جامع جـد
د و مشـهور كـاوْترى
(Coventry) كـرد. آسـمـان�خراش�هاى شـهـرهاى مـدرن، اسـتـاد
وم�هاى درون شـهـرها، بناهاى

ادبود براى جنگ�ها، خانه�هاى حومهÏ شهرها، سدها، آزما
شگاه�ها و موزه�ها، و
ژگى�اى خاص



±π
±¨

Â—
UN

Ç
 Ë

 Âu
Ý

 Á—
UL

ý
Ø

r²
A

¼ 
‰U

Ý
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

از وضع و حــال سكوالر را ابالغ مـى�كنند: فــرهنگ مــغــرور و مـتّـكى به خــودِ جــهـاِن مــدرن.
ارزش�هاى ا
ن�گـونه چ2زها قـابل تفـس2ـراند، اما آشكارا، حـاكى از ن2ـروانا 
ا خدا ن2ـستند. امـا در
دوران مدرن نـ2ز معـمارى مـذهبى شكوفـا شده است و از تكثـرگرا
ى حكا
ت مى�كند، چـرا كه در
غرب، مـعابد و مـساجـد فراوانى پد
د آمـده�اند، چنان كه در سـابق كل2سـاهاى غربى و كنسـ2ه�هاى

پراكنده در آس2اى جنوبى، چ2ن و جاهاى د
گر د
ده مى�شدند.
ـا، اسطوره�ها، جتارب، اخالقـ2ات، اجتـماعات، مناسك و شـعا
ر و هنر اگر از رهگذر نظر
ه�ه
ـموع، معناى د
ن را شكل دهند، چگونه مى�توان طر
ق اُفول مادى ارزش�ها
ى را خلق كن2م كه در مج
معنا را توض2ح داد؟ چگونه مى�توان در باب بى�معنا
ى اند
ش2د؟ شا
د دردناك�تر
ن جنبه، فقدان ام2د،
و به ب2ان د
گر، از دست دادن آ
نده است. اما مى�توان آن را در مُحاق رفنت امرِ سرمدى، فقدانِ معناى
مـاندگار در هر چ2ـز، ن2ز تلقى كـرد. خداوند با بـودنش به نحوى تضـم2ن مى�كند كـه ارزش�هاى ما كـه
خود مُـهرِ صحت بر آن�ها مى�نَهَـد، با رفتنمان باقى مى�مـانند. بى�معنا
ى، ناكـامى در نسبت دادن ارزش
مطلق به چ2زى است كه آن را مى�پرست2م، خود را وقr آن مى�كن2م و آن را بزرگ مى�دار
م. معقول2ّت
ـتماد به آ
نده و اطم2نان به واقع2تِ ارزشِ امور كنونى، جهان�ب2نى�اى كه زمانى باورش داشت2م و به ما اع
ارزانى مى�داشت رنگ باخته است. شا
د [اند
شهÏ] خدا د
گر معقول ن2ست، ن2روانا 
ك توهّم است،
و امـ2دها
مـان مـوهوم و واهى�اند. آدم2ـان چه�بسـا د
گر مـقدّس به نظر منـى�رسند و تار
خ ممكن است

فاقد هرگونه نكتهÏ عمده�اى باشد و ه2چ هدف فرجام2نى نداشته باشد.
به�طور خالصـه، معناى زندگى مـرتبط با ابعاد متـغ2رى است كـه جهان�ب2نى�هـا، و 
ا به معناى
مــضــ2ّق�ترى، اد
ان، به منا
ـش مى�گــذارند. مــعناى زندگى با جــهــان�شناسـى و باالتر از همــه با
داستان�ها
ى نـسبت دارد كه دربارهÏ خدا
ان 
ا قـهرمانامنان دار
م. معناى زندگى مـرتبط با جتارب، و
عواطr و احسـاسامتان است. حتى كسانى كـه كم�تر
ن تأثّرى از امر م2نوى نداشتـه�اند، احساس از
آن دارند و واجـد احساس ه2ـبت�اند. حتـى آنان كه در ح2ـات باطن2ـشان به احـساسى از امر اشـراقى
نا
ل نشده�اند، عال
م و نشانه�هاى آن را در زندگى مشا
خ و قدّ
سانِ عارف مى�
ابند. معناى زندگى
مى�تواند تا اندازه�اى، از بُعـِد اخـالقى، در شـواهد حـاكى از مـهر و شـفـقت در زندگى آدمـ2ـان، به
دست آ
د. معناى زندگى در احتـاد و هم�بستگى جوامـع، ملت�ها، سنگهه (sangha)، خانواده�ها،
مساجـد 
ا هر جاى د
گر ن2ز 
افت مى�شود. سـراجنام، مى�توان جلوهÏ آن را در سنگ�هاى كل2ساها،

چوب�هاى معابد، نگاره�هاى بناهاى مقدّس و هنر موس2قى در سراسر جهان، مشاهده كرد.
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مى�توان گفت مـعناى زندگى در حفظ ارزش�ها و ا
ـجاد آن�ها در جنبه�هاى مـختلr، حـاضر
است. به�طور خاص، آن�چه به زندگى معنا مى�دهد، مجموعه�اى از ارزش�هاست كه م2ان افراد و
فـرهنگ�ها مــتـفـاوت است و مـسلّمـاً ا
ن ارزش�هـا مى�توانند نّقـادى شـوند. غــالبـاً الزم است كـه
ارزش�ها، دست�كـم، تا حــدّى غـــا
ت�انگارانـه باشند: هـدف در زندگى ممكـن است مــرتـبط با
فرا
ندى موجود باشـد؛ مثالً تأم2ن رفاه و آسا
ش خانواده 
ا ملت 
ا همـكاران. شبكه�هاى مختلفى
از اهداف وجود دارند كه از رهگذر آن�ها زندگى واجد معنا مى�شود، اما فرا
ند خود با
د ارزشمند
باشد. [فرا
ندِ] هدف�دار با
د فـرآورده 
ا بروز و منودى داشته باشد كه فى�نفـسه برخوردار از ارزش
باشـد و د
ن به همـهÏ ا
ن امـور اعـتبـار و ارزش ژرف�ترى مى�بـخشـد، ز
را به آن دسـتـه از ارزش�ها

عط�rنظر دارد كه در م2ان د
گر ارزش�ها، فرجام2ن 
ا عم2ق و ژرف�اند.
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نو
سندهÏ مقـاله، ن2ن2ـان اسمارت اسـتاد ممتـاز اد
ان تطب2ـقى در دانشگاه كالـ2فرن2ـا، سانتـا باربارا، است و
استادِ مؤسّسِ نخست2ن گروهِ مـهمّ مطالعات د
نى در انگلستان، در دانشگاه لنكستر، بود او سى�و�دو عنوان
كـتاب، اعّم از كـتاب�هاى تخـصّصى و كـتاب�هاى عـامّه فـهم، منتـشر كـرده است، در باب تار
خ اد
ان،
Ïشه
فلسفهÏ هند، فلسفهÏ د
ن، روش�شناسى و نظر
ه، گفت�وگوى اد
ان، تعل2م و تربـ2ت، س2است، و اند

مس2حى. طr2 وس2ع آثار او از جمله شامل ا
ن�هاست:
Beyond Ideology: Religion and the Future of Western Civilization

(فراسوى ادئولوژى: دن و آنده
 متدّن غرب)
Concept and Empathy                                                                     (تصـوّر و همـدلى)
Dimensions of the Sacred                                                                                      (ابعاد امر قدسى)
The World’s Religions                                                                              (ان جهان(اد

(ترجمـه� ا
ن مقاله توسط اسـتاد مصطفى ملك2ـان با منت انگل2سى آن مقـابله شده است كه از ا
شـان تقد
ر و
تشكر مى�شود.)


